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สัมมนาวิชาการเครือขายระบบ
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ติดตามรายละเอียดการรับเขาศึกษา ระดับปร�ญญาตร�

ไดที่ www.reg.tu.ac.th
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สัมมนาวิชาการเครือขายงานทะเบียนเขมแข็ง

งานทะเบียนและประมวลผล ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไดตระหนักถึงประโยชน
ของการมีเครือขายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทีเ่ ขมแข็ง และสามารถ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของระบบงานทะเบียนใหกา วหนา สามารถรองรับระบบการศึกษา
ของไทยที่จะกาวเขาสูระบบอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึง มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
การเปนเจาภาพจัดงานเปนประจําทุกป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายงานทะเบียน
ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพในการจัดสัมมนาวิชาการเครือขายระบบ
งานทะเบียนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบ
ทะเบียนและประมวลผล”และทางสํานักทะเบียนฯ มธ. ไดเขารวมงานดังกลาว รวมทัง้ ผูอ าํ นวยการ
ของเราไดรวมเปนวิทยากรในการอภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อกาวสูอาเซียน และนําไปใชใน
การใหบริการใหทันยุคสมัย พัฒนางานไดอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน และถูกทิศทาง นํามาสู
ความกาวหนาของหนวยงานดวย
สําหรับการจัดงานครัง้ ตอไป สถาบันการจัดการปญญาภิวฒ
ั น เปนเจาภาพในการจัดงาน
เพื่อสานตอวัตถุประสงคของการจัดงาน
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหมในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เพื่อใหนองๆนักศึกษาใหมทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตนเอง วาตอง
ทํากิจกรรมใดบางในการเริม่ ตนชีวติ การเปนนักศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัย ซึง่ กวาจะสําเร็จออกมา
เปนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษานั้น ทางสํานักทะเบียนฯ ตองติดตอ ประสานงาน กับหลาย
หนวยงานเพื่อนําขอมูลที่ถูกตองที่สุดรวบรวมนําไปลงปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม

ขอมูลในปฏิทิน แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่สํานักทะเบียนฯ รับผิดชอบ และสวนที่
ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานจัดการทรัพยสิน เปนตน
“ความถูกตองของขอมูล” มีความสําคัญที่สุดในการจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ดังนั้น
การประสานงานกับหนวยงานตางๆ จึงเปนหัวใจสําคัญในการทํางาน เพราะถาหากปฏิทิน
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ข  อ มู ล ที่ ผิ ด พลาด หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล กะทั น หั น นั้ น ก็ จ ะส ง
ผลกระทบตอหลายหนวยงาน โดยเฉพาะนักศึกษาใหม แตถึงจะมีอุปสรรคมากมายแคไหน
สํานักทะเบียนฯ ก็ไดจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557 เสร็จสมบูรณ
เปนทีเ่ รียบรอยแลว โดยนองๆ นักศึกษาใหมทกุ คนสามารถเขาดูรายละเอียดและดาวนโหลดไดที่
www.reg.tu.ac.th
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คูมือการศึกษาออนไลน ปการศึกษา 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดพัฒนาแนวคิดใหม!!!
เพือ่ เปลีย่ นแปลงรูปแบบการทําคูม อื การศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 จากการ
ทําแผน CD เปนการจัดทําคูมือการศึกษาที่มาจากฐานขอมูล
ที่อยูในระบบ เรียกวา “คูมือการศึกษา ออนไลน” ซึ่งแนวคิด
ในการทําคูมือการศึกษาออนไลน อยูบนพื้นฐานของการตอยอด โดยนําฐานขอมูลที่จัดเตรียมไว
อยางถูกตองสมบูรณ และใชอยูในระบบบริการทางการศึกษาอยูแลวมาพัฒนาใหอยูในรูปแบบ
ของคูมือการศึกษาออนไลน ที่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขอมูลในระบบ ผูรับบริการ (คณะ ภาควิชา
โครงการ นักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง หรือผูที่สนใจ) จะสามารถเขาถึงขอมูลไดทันที เปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการในรูปแบบ “Real Time”
ปจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว Anywhere
Anytime สํานักทะเบียนฯ จึงใชชองทางนี้ในการปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปนอยูในปจจุบัน โดยผูรับบริการสามารถเขาถึงคูมือการศึกษาออนไลน
ดวยความสะดวกจากอุปกรณสื่อสารที่ใกลตัว ที่สามารถเชื่อมตอทางเครือขายอินเตอรเน็ตได
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โครงการชางเผือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหกบั ผูข าดโอกาสทางการศึกษา ภายใต
ชื่ อ โครงการนั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี จ ากชนบท และ
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง หรือที่เรียกวา
“โครงการช า งเผื อ ก” ซึ่ ง นั บ เป น มหาวิ ท ยาลั ย
แหงแรกทีร่ เิ ริม่ การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธกี าร
รับตรง ที่ใหโอกาสกับนักศึกษาเรียนดีชนบท นักศึกษาเรียนดีเขตเมือง และนักเรียน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมุง เนนผูท ขี่ าดแคลนทุนทรัพย แตมผี ลการเรียนดี มีความประพฤติตนดี กตัญู
และหารายไดพิเศษเพื่อแบงเบาภาระของครอบครัว
ในระหวางเรียน ไดมโี อกาสเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
การดําเนินการคัดเลือก พิจารณาจัดสรรทุน
การศึกษาใหแกผูขาดโอกาสนั้น ไดรับความรวมมือ
รวมใจจาก คณาจารย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร
ของสํานักทะเบียนฯ และเจาหนาที่ ศอบต. ในการลงพืน้
ที่ออกสํารวจภาวะเศรษฐกิจของแตละครอบครัว เพื่อ
เสาะหาผู  ที่ ส มควรได รั บ ทุ น การศึ ก ษา ให มี โ อกาส
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดั่งปรัชญาของการกอตั้ง
มหาวิทยาลัย ที่วา
“…มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอนํ้า
บํ า บั ด ความกระหายของราษฎร ผู  ส มั ค ร
แสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาส ทีเ่ ขาควร
มีควรได ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…”
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ฉบั บ นี้ เ ตรี ย มต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ป ก ารศึ ก ษา 2557
ไดมีการบอกเลาเรื่องราวปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ปฏิทินการศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีไปแลว หนานีเ้ ลยเทพืน้ ทีใ่ หกบั ภาพสรุปของชีวติ
นักศึกษา ตั้งแตการไดรับสิทธิเขาศึกษา >> ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา >>
จดทะเบียน >> เรียนหนังสือ >> สําเร็จการศึกษา นับตั้งแตชอง 8 – 19
จะเปนภาพวนซํ้าในแตละเทอม เพราะฉะนั้น นักศึกษาควรจะศึกษาขอ
ปฏิบัติ ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ศึ ก ษาให ดี น ะคะ เพื่ อ เป น
การวางแผนในการเรียน และ
ตอนนี้สํานักทะเบียนฯ ก็กําลัง
ทํา Animation ชุด มารูจัก
23
24
ขอบังคับฯ นาจะออนแอรได
ชวงเปดเทอม ชุดนี้มีทั้งหมด
FINISH
18
6 ตอน จะทยอยลงใหเรื่อยๆ ที่
17
YouTube สถานี NuREG
Thammasat คะ ติดตามชม
16
กันใหไดนะคะ
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www.reg.tu.ac.th :NuREG Thammasat Registrar.TU รับเขาศึกษา มธ.
http://km.reg.tu.ac.th/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาใน มธ.
http://registrarnetwork.net/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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Activity On Reg_TU

เมษายน - มิถุนายน

เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557 กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เขาศึกษาดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพือ่
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงาน
ดานทะเบียนและประมวลผล การจัดการเรียนการสอนและการรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
3

66

4

5

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยฝายรับเขาศึกษา ไดจดั กิจกรรมออกบูธ เพือ่ ประชาสัมพันธ
หลักสูตรการเรียนการสอน ชองทางการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ณ
หางสรรพสินคา เซ็นทรัลลาดพราว งาน “Eduzones Expo 2014”
3

4
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เมื่อวันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2557 สํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดรวมทําบุญตักบาตร เนื่องใน
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ
ปที่ 80 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
4

5

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวั ส ดี ค  ะ ขอต อ นรั บ ทุ ก ๆคน กั บ จดหมายข า ว ในรู ป โฉมใหม ไ ฉไลสุ ด ๆ พบกั บ
Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สํานักทะเบียนฯ เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนีเ้ ราของมาจับถูกและขอชืน่ ชม ความรวมมือรวมใจของชาวสํานักทะเบียนฯ
นําทีมโดยฝายรับเขาศึกษา ที่ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (โครงการ
ชางเผือก) ประจําปการศึกษา 2557 ใหประสบผลสําเร็จและผานไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาวสํานักทะเบียนฯ ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่และบุคลากรทุกทานของ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) ในการดําเนินการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมใหกับโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา
ปตตานี และสตูล
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ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปร�ญญาตร�
ประจําปการศึกษา 2557
ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูรอน

สถานที่ติดตอ
/แหลงขอมูล

วันเปดภาคการศึกษา

18 ส.ค. 57

12 ม.ค. 58

15 มิ.ย. 58

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

งดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาหชวง
เทศกาลสงกรานต คือวันที่ 11-17 เมษายน

------------

11-17 เม.ย. 58

------------

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

เปดการเรียนการสอน ภาค 2 ตอ
(ตอจากวันที่ 17 เมษายน)

------------

18 เม.ย. 58

------------

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

วันสุดทายของภาคการศึกษา

6 ธ.ค. 57

9 พ.ค. 58

(Sec.8123และ8245)

กิจกรรม

20 ก.ค. 58

23 ก.ค. 58

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

(Sec3883และ5984)

วันปดภาคการศึกษา/วันที่สําเร็จการศึกษา
(ตอจากวันสุดทายของภาคการศึกษา)

7 ธ.ค. 57

10 พ.ค. 58

24 ก.ค. 58

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

วันเริ่มนักศึกษาดูและพิมพผังสอบกลางภาค

29 ก.ย. 57

23 ก.พ. 58

------

www.reg.tu.ac.th

5, 7-13 ต.ค.57*

1-4, 6-8,
12 มี.ค.58*

------

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2557

1 ธ.ค. 57

4 พ.ค. 58

20 ก.ค. 58

www.reg.tu.ac.th

27-30 ก.ค. 58

ตารางสอน-ตารางสอบ
ปการศึกษา 2556

สัปดาหของการสอบกลางภาค
วันเริ่มนักศึกษาดูและพิมพผังสอบปลายภาค
ชวงของการสอบปลายภาค

8-9, 11-28 ธ.ค. 12-31 พ.ค. 58
57*

วันสุดทายของการสงผลสอบไล
รายวิชาที่ติดอักษร I ใหมหาวิทยาลัย

6 มี.ค. 58

7 ส.ค. 58

21 ต.ค. 58

www.reg.tu.ac.th

การจดทะเบียนศึกษารายวิชา
นักศึกษาดูและพิมพเอกสารตารางสอนตารางสอบ จาก Internet

1 ต.ค. 56
เปนตนไป

------

------

www.reg.tu.ac.th

คณะประกาศรายวิชาที่ตองขอโควตา
ชวงนักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชา
แสดงความจํานงขอโควตาวิชา

1 ต.ค. 56 เปนตน 1 ต.ค. 56 เปนตน 1 ต.ค. 56 เปนตนไป
ไป
ไป

คณะเจาของวิชา

12-16 พ.ค. 57

6-10 ต.ค. 57

23-27 มี.ค. 58

คณะเจาของวิชา

16 มิ.ย. 57

10 พ.ย. 57

24 เม.ย. 58

คณะเจาของวิชา

ชวงนักศึกษาตรวจสอบผล(แกไข) รายชื่อผูได
รับโควตาวิชาผานระบบบริการทางการศึกษา

23-27 มิ.ย. 57

17-21 พ.ย. 57

4, 6-8 พ.ค. 58

www.reg.tu.ac.th
แจงแกไข ทีส่ าํ นักทะเบียนฯ

ชวงเวลาใหนักศึกษาเกาพบอาจารยที่ปรึกษา

12-16 พ.ค. 57

6-10 ต.ค. 57

23-27 มี.ค. 58

คณะที่นักศึกษาสังกัด

ชวงเวลาใหนักศึกษาใหมพบอาจารยที่ปรึกษา
*10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
*5 พ.ค. 58 วันฉัตรมงคล

แจงภายหลัง

6-10 ต.ค. 57

23-27 มี.ค. 58

คณะที่นักศึกษาสังกัด

คณะประกาศผลผูไดโควตาวิชา
และสงผลโควตาวิชาใหสํานักทะเบียนฯ

